ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ОГРАНАК
"ВОЈВОДИНАШУМЕ-ЛОВОТУРС"

Адреса наручиоца:

ПРЕРАДОВИЋЕВА 2 ПЕТРОВАРАДИН

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су:
Опрема за ловство и рибарство: Алат и прибор за пријем дивљачи 2020. год. – за потребе
„Ловотурс“-а
Назив и ознака из општег речника набавке:
- Машине и апарати за испитивање и мерење- 38540000
- Опрема за сечење меса -39312100

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Парт. 1 - 36.178,00 динара, без ПДВ-а
Парт. 2 - 42.900,00 динара, без ПДВ-а
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Број примљених понуда:

- Највиша

парт. 1 - 39.950,00 дин, без ПДВ-а
парт. 2 - 52.583,60 дин, без ПДВ-а

- Најнижа

парт. 1 - 36.178,00 дин, без ПДВ-а
парт. 2 - 42.900,00 дин, без ПДВ-а

- Највиша

парт. 1 - 39.950,00 дин, без ПДВ-а
парт. 2 - 52.583,60 дин, без ПДВ-а

- Најнижа

парт. 1 - 36.178,00 дин, без ПДВ-а
парт. 2 - 42.900,00 дин, без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.03.2020.

Датум закључења уговора:

06.04.2020.

Основни подаци о добављачу:
за партију 1: "ЛАБОРАТОРИЈА" доо
Врчин, Београдска 286
Мат. број: 07536755; ПИБ: 100221293
Одговорно лице: Светомир Петровић

Период важења уговора:

за партију бр. 2: "SHOLEX" доо
Београд, Војводе Степе 118
МБ: 07551088; ПИБ: 100373467
Одговорно лице: Давид Шошкић

Уговор се закључује за период од једне године,
до испуњења уговорних обавеза.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Уговори су закључени за партију:
бр. 1 - (pH метар);
бр. 2 - (месорезница/саламорезница).

